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„Zapotrzebowanie na
czystość stale rośnie”
Christian Löwe, Managing Director, HEUTE Maschinenfabrik

W celu udoskonalania dzisiejszych
procesów produkcyjnych, trzeba unikać
opóźnień oraz problemów konserwacyjnych.
Czystość jest kluczowym czynnikiem dla
przyszłości mądrze prowadzonych
przedsiębiorstw. Począwszy od produkcji,
montażu, kończąc na magazynowaniu.
Prawdą jest, że aby wyprodukować produkt
najwyższej jakości, trzeba unikać
zanieczyszczeń i wyeliminować wszelkie
źródła brudu, który może spowodować
problemy, będące kosztowne w usunięciu.
Nasza firma skupia się na rozwiązaniach
poprawiąjących czystość od samego
początku istnienia. Oprócz naszych
słynnych maszyn czyszczących obuwie,
od dekad produkujemy innowacyjne
urządzenia do czyszczenia podeszw oraz
system czyszczący koła PofilGate®.
Będąc w bliskim kontakcie z naszymi

wieloma klientami na całym świecie,
nieprzerwanie staramy się ulepszać nasze
produkty. Wynalezienie systemu ProfilGate®
kontynuuje ten trend oraz utrzymuje tradycję
bycia bliskim partnerem przemysłowym w
temacie czystości.
Doskonałym przykładem jest nasz nowy
ProfilGate® seria st, który został
zoptymalizowany dla małych kółek w
obszarach dużego ruchu. Dzięki temu jest
idealny dla ciągników elektrycznych oraz
zautomatyzowanych pojazdów AGV.
Całkowicie nowa seria k została stworzona
wspólnie z naszymi wieloma klientami branży
żywnościowej i jest nie tylko bezpieczna w
kontakcie z żywnością ale także
przystosowana do bardzo małych kółek.
Witamy w świecie ProfilGate®, wszechstronnego
systemu kontroli czystości dla wszystkich
Twoich urządzeń magazynowych.

Christian Löwe,
Managing Directorr , HEUTE Maschinenfabrik

3

Czystość
techniczna
to kwestia
dobrania metody

Nie ważne czy rozładowujesz brudną ciężarówkę czy też przenosisz brud do
środka fabryki przez urządzenia do rozładunku - większość stref odbioru gromadzi
brud oraz pył z opon i kół. Kolejne etapy transportu przenoszą brud dalej i głębiej
do wnętrza Twojego magazynu oraz obszarów produkcyjnych powodując
problemy w Twoim zakładzie.
Poprzez strategiczne rozmieszczenie ProfilGate® w Twoim budynku możesz
powstrzymać aż do 90% brudu, który został przyklejony do kół, wózków oraz
opon.
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W końcu czysto z
ProfilGate®
ProfilGate® jest idealnym rozwiązaniem dla redukcji brudu, który jest
transportowany do wnętrza Twojej fabryki przez pojazdy i ludzi.
Innowacyjny system czyści opony, kółka, koła oraz podeszwy butów w
sposób mechaniczny podczas jazdy bądź chodzenia.
Opatentowana listwa szczotkowa działa dzięki jej naprężaniu oraz
ustawieniu szczotek. ProfilGate® działa 24 godziny na dobę bez
konieczności używania żadnego zewnętrznego źródła energii.
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Dlaczego
ProfilGate®
Zwiększona czystość, lepsza jakość oraz redukcja kosztów produkcji to
jedynie kilka korzyści ProfilGate®.
Twoja firma może zademonstrować swoim klientom, dostawcom oraz
ustawodawcom swoją chęć podniesienia czystości ponad wymagane
standardy higieny i bezpieczeństwa.

1. Techniczna
czystość

2. Poprawa jakości
pracy i bezpieczeństwa

3. Mniej reklamacji
od klientów

W większości przypadków, zwiększona

Redukcja kurzu poprawia jakość
powietrza oraz obniża koszt zużycia
filtrów powietrza. Czyste i suche podłogi
zredukują szanse wypadków. Kolejnym
ważnym usprawnieniem jest to, że wózki
będą mniej się ślizgać.

ProfilGate® może zapobiec
zanieczyszczeniu powierzchni, które
mogłoby być powodem reklamacji. W
tym przypadku zanieczyszczenie jest
usuwane zarówno na produkcji jak i na
magazynie. Rezultatem jest lepszy
wizerunek, mniej awarii i mniejsza
deprecjacja - więc Twój produkt i jakość
marki poprawią się.

ochrona czystości dzięki użyciu
ProfilGate® jest nie tylko widoczna przy
wejściu, lecz także głęboko na obszarze
produkcji. Twoi pracownicy, klienci,
dostawcy oraz władza rozpoznają, że
aktywnie zwiększasz poziom technicznej
czystości w Twojej firmie.
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„Raz zainwestujesz
w czystość a później już
tylko na niej oszczędzasz”
Ralf Thiel, Logistics Manager, HAILO
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4. Mniejsze
koszty czyszczenia

5. Obniżone
koszty renowacji

ProfilGate® automatycznie zbiera brud w
strefach w których został zainstalowany.
W rezultacie, mniej gruzu i pyłu zostaje
przeransportowane do wnętrza fabryki.
Co najważniejsze, zamiatarki działają
jedynie w trakcie użytkowania, a
ProfilGate® działa nieustannie.

Dzięki zainstalowaniu ProfilGate®

1
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przedłużysz żywotność powłoki
epoksydowej lub posadzki żywicowej
poprzez zmniejszenie ilości zadrapań.
Brud na oponach, kołach oraz kółkach
plastikowych ma właściwości podobne
do papieru ściernego. Dzięki ProfilGate®
zauważysz dużo mniejsze zużycie
powierzchni płaskich w Twojej firmie.
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Opcja oszczędzająca miejsce
możliwa z krótką markizą
ProfilGate® b65 smooth

Zintegrowana ze
strefą załadunku
ProfilGate® st55
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Wejście do czystej
hali montażowej
ProfilGate® b45 go
ProfilGate® b65
smooth

Opcja oszczędzająca
miejsce na zewnątrz
pod markizą
ProfilGate® b65 smooth

Wejście do ESD przed
testem przewodnictwa
elektrycznego
ProfilGate® b45 go

Czyszczenie kół
między halą logistyczną
i montażową
ProfilGate® st55

Wejście
ESD
ProfilGate®
b55 smooth

Dla butów i
małych kółek
ProfilGate® k55

Ciągłe
czyszczenie
ProfilGate® b55
smooth

Wejście
do warsztatu
ProfilGate® b55
smooth

Ciągłe czyszczenie w
obszarze AGV
ProfilGate® st55

Wejście do pokoju
socjalnego
ProfilGate® b55 go

Zintegrowany
w śluzie
przed drzwiami
żaluzjowymi
ProfilGate® b65
smooth

Zintegrowany w rampie Wejście dla
załadunkowej
pracowników
ProfilGate® st55
ProfilGate® b55 go

Opcja dezynfekcji
dla strefy
wypoczynku
ProfilGate® i45 aqua

Czyszczenie na
mokro/sucho
ProfilGate®
i45 aqua

Dezynfekcja kół tuż przy
czyszczeniu podeszw
ProfilGate® i45 aqua

Czysta fabryka

Czyszczenie na mokro/
dezynfekcja w przejściu
dla produkcji
ProfilGate® i45 aqua

Wejście
na produkcję
ProfilGate® b55
smooth
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Różnica tkwi
w szczegółach
Opatentowana listwa szczotkująca jest głównym elementem innowacyjności
ProfilGate®.
Dzięki ciągłym ulepszeniom i dalszemu rozwojowi, wysokiej klasy szczotki
gwarantują dużą wydajność czyszczenia w strefach ruchu kołowego oraz
pieszego.
Duża ilość kombinacji, szczegółowo zaprojektowanych
funkcjonalności gwarantuje uzyskanie optymalnych wyników
czyszczenia, bezproblemową pracę oraz długą żywotność. System
jest samowystarczalny, nie potrzebuje zewnętrznego źródła energii.
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Szczotki czyszczące

Specjalny kształt

Profil

Specjalnie zaprojektowana oraz
opatentowana pozycja nylonowych
szczotek umożliwia maksymalną
wydajność, podczas czyszczenia kół oraz
butów. Pozwala to na aktywne,
mechaniczne czyszczenie poprzez tarcie,
tak długo, jak działa obciążenie. Różnej
długości włosie sięga głęboko w różnego
rodzaju bieżniki poruszające się po
systemie.

Delikatnie zakrzywiona górna część
korpusu zapewnia zepchnięcie każdej
cząsteczki brudu oraz płynów do wanny
zbiorczej. Wąska konstrukcja korpusu
pozwala cząsteczkom brudu do 8 mm na
swobodne opadnięcie na dno wanny
zbiorczej.

Stożkowy kształt szczotek ułatwia
większym cząsteczkom brudu (np. żwiru)
na łatwe opadnięcie do nierdzewnej
wanny zbiorczej. Kombinacja sprężonych
listew oraz opatentowane ustawienie
szczotek pozwala na aktywne
czyszczenie podczas ruchu kołowego i
pieszego.

Materiał

Listwa szczotkowa

Korpus szczotki jest wykonany z
mieszanki twardego i miękkiego PVC.
Specjalna mieszanka zapewnia ciągłe
naprężenie listew, co sprawia, że nadaje
się do bardzo zmiennych temperatur
występujących np. w przemyśle
żywieniowym. Powłoka górnej części
wykonana jest z miękkiego PVC, dzięki
czemu zmniejsza hałas podczas
użytkowania.

Naprężenie szczotek pozwala na ich
cofnięcie się aż o 15 mm. Obciążenie
ciągu czyszczącego oponami lub spodami
obuwia wywołuje automatyczne drgania,
dzięki którym brud ze szczotek trafia do
wykonanej z nierdzewnej stali wanny
zbiorczej, która znajduje się pod szczotkami.
Ponadto w razie dużego obciążenia wiązki
włosia cofają się pod kratownicę, co
chroni je przed uszkodzeniem.
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b
ProfilGate® b65 smooth
ProfilGate® b55 smooth

Odporność dzięki
stali nierdzewnej

ProfilGate® seria b oznacza
galwanizowane kratownice o
wysokiej wytrzymałości.
Ich duże wanny zbiorcze oraz 8,5
mm szczeliny w kratownicy w
połączeniu z listwami szczotkowymi
sprawiają, że jest to idealne
rozwiązanie dla stref wejściowych.
Zapewniają niezawodne czyszczenie
opon oraz kół w najsurowszych
warunkach.

ProfilGate® b65 smooth

ProfilGate® b55 smooth

ê Nowość: Prosty kształt kratownicy

ê Nowość: Prosty kształt kratownicy

ê Dla szerokich opon, kółek i kół

ê Dla szerokich opon, kółek i kół

ê Zaprojektowany do dużych obciążeń

ê Zaprojektowany do dużych obciążeń

ê 20 mm wanna zbiorcza

ê 10 mm wanna zbiorcza

ê Dla > 100 przejazdów na dzień

ê Dla > 100 przejazdów na dzień

Najczęstsze strefy montażu:
ê Wejścia z zewnątrz
ê Rampy rozładunkowe
ê Platformy
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Materiały z zewnątrz

Wózki widłowe wyjeżdżające z zewnątrz

st
ProfilGate® st55
ProfilGate® st65

Specjalista od małych
i twardych kółek

ProfilGate® seria st została
zaprojektowana specjalnie do
czyszczenia małych i wąskich kółek.
Wąskie szczotki tego modelu
zostały stworzone z myślą o ruchu
małych wózków, ciągników
elektrycznych, wózków
podnośnikowych ręcznych, wózków
widłowych oraz automatycznie
sterowanych pojazdów.
5 mm przestrzeń między kratownicą i
szczotkami zapewnia usuwanie
wszystkich rodzajów zanieczyszczeń,
szczególnie tych powstałych na
terenie fabryki np. między obszarami
logistycznymi oraz wrażliwymi
obszarami produkcji.

ProfilGate® st65

Nowość

ProfilGate® st55

Nowość

ê Najlepszy wybór dla małych kółek
i rolek

ê Zaprojektowany dla małych rolek i kółek

ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy
ê 20 mm wanna zbiorcza

ê 10 mm wanna zbiorcza

ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy
ê Dla > 200 przejazdów na dzień

ê Dla > 200 przejazdów na dzień

Najczęstsze strefy montażu:
ê Wejścia do stref czystych
ê Integracja z rampami dostawczymi
ê Windy towarowe
ê Przy wejściach na warsztat

Zintegrowany z rampami dostawczymi

Porównanie serii b z serią st
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i
ProfilGate® i55
ProfilGate® i45

Wytrzymałość dzięki
stali nierdzewnej

ProfilGate® seria i oznacza inox,
czyli stal nierdzewną z której jest
wykonana.
Modele i spełniają wszystkie
wymagania branży żywnościowej,
farmaceutycznej oraz chemicznej,
w których występuje wilgoć
i używane są agresywne środki
czyszczące.
Super gładka powierzchnia
kratownicy zapewnia cichą
wpółpracę z twardymi kółkami.

ProfilGate® i55

ProfilGate® i45

ê Dla szerokich opon, kółek oraz kół

ê Dla szerokich opon, kółek oraz kół

ê Zaprojektowany do dużych obciążeń

ê Zaprojektowany do dużych obciążeń

ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy

ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy

ê 10 mm wanna zbiorcza

ê Dla > 20 przejazdów na dzień

ê Dla > 100 przejazdów na dzień

Najczęstsze strefy montażu:
ê Wejścia
ê Branża farmaceutyczna
ê Branża chemiczna
ê Strefy kontaktu z żywnością
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Wejścia do chłodni

Luki materiałowe

i

aqua
Efektywne czyszczenie wodne
oraz opcjonalna dezynfekcja

ProfilGate® i45 aqua

ProfilGate® seria i aqua pozwala
na czyszczenie oraz dezynfekcję
kół. Może być używana na mokro
oraz na sucho, wypełniona płynem
dezynfekującym.
Specjalny zawór kontroluje poziom
napełnienia wanien wykonanych ze
stali nierdzewnej. Dzięki efektowi
kapilarnemu płyn transportowany
jest przez włosie szczotek
czyszczących bezpośrednio na koła
oraz spody butów.

ProfilGate® i45 aqua
ê Dla szerokich opon, kółek, kół
oraz podeszw butów
ê Zaprojektowany do dużych obciążeń
ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy
ê Aktywne czyszczenie i dezynfekcja dzięki
dodatkom chemicznym

Najczęstsze strefy montażu:
ê Arterie komunikacyjne
ê Śluzy
ê Strefy kontaktu z żywnością

Zewnętrzne wejście do obszaru higienicznego

Zawór pionowy
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k
Lekki i bezpieczny –
pasujący do szerokości każdego kółka
ProfilGate® k55

ProfilGate® seria k oznacza małą
wagę oraz bezpieczeństwo dla
żywności. Kratownice zostały
wykonane z ultralekkiego oraz
antybakteryjnego syntetycznego
materiału.
Dzięki całkowicie płaskiej
kratownicy przejazd po PG nie
powoduje wytworzenia drgań
wózków. Bardzo lekka konstrukcja,
łatwe podnoszenie i czyszczenie.
Bardzo małe szczeliny w
kratownicach są doskonałe dla
małych rolek, kółek i kół, ale poradzi
sobie także z większymi oponami.
Materiał z którego wykonana jest
kratownica posiada atest Agencji ds.
Żywności i Leków.

ProfilGate® k55

Nowość

ê Dla wąskich rolek i kółek
ê Równa i gładka powierzchnia kratownicy
ê 10 mm wanna zbiorcza
ê Dla > 200 przejazdów na dzień

Najczęstsze strefy montażu:
ê Gdzie występują małe kółka
ê Wejścia do stref czystych
ê Przed laboratoriami
ê Przed warsztatami
ê Szpitale
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Wózki z małymi kółkami

Łatwy demontaż dzięki małej wadze

go
ProfilGate® b55 go
ProfilGate® b45 go

Nadzwyczajna czystość butów
w strefach wejściowych pracowników

ProfilGate® seria go została
zaprojektowana dla stref wysokiej
częstotliwości ruchu pieszego.
Bardzo długie szczotki pozwalają na
głębokie i dokładne czyszczenie
podeszw butów.
Pomocne jest dodanie poręczy po
obu stronach ProfilGate® tak, aby
ukierunkować ruch pieszy przez
system.

ProfilGate® b55 go

Nowośc

ProfilGate® b45 go

ê Dla stref często uczęszczanych

ê Dla stref mało uczęszczanych

ê Zoptymalizowany dla podeszw

ê Zoptymalizowany dla podeszw

ê Instalacja na posadzce z
możliwymi rampami

ê Instalacja na posadzce z
możliwymi rampami

Najczęstsze strefy montażu:
ê Wejścia do fabryk
ê Obszary produkcyjne wrażliwe
na zanieczyszenia
ê Luki towarowe
ê Luki wyjściowe
ê Przed wejściami ESD

Czyszczenie podeszw i kółek przed wejściem na produkcje

Wersja montowana na posadzce z rampami
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Niskie koszty i
łatwość czyszczenia
System ProfilGate® praktycznie nie wymaga konserwacji. Raz
zainstalowany działa 24/7. Nie potrzebuje prądu. Rekomendowane jest
regularne czyszczenie i opróżnianie wanny zbiorczej co kilka tygodni.
Po ponad 500 000 przejazdach albo 6-8 latach eksploatacji, wymiana
szczotek przywróci pełną sprawność systemu.
Dodatkowo gwarantujemy wytrzymałość szczotek dla minimum 100 000
przejazdów/przejść, nawet jeśli pas ruchu jest w ciągłym użyciu. Zmiana
położenia i obracanie segmentów w połączeniu z regularnym czyszczeniem
przedłużą żywotność systemu.
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Łatwe wyjmowanie kratownic

Szybkie czyszczenie

Wózek serwisowy ProfilGate® zapewnia
bardzo łatwe unoszenie kratownic w
ergonomiczny, nie wymagający czasu
sposób, przez tylko jedną osobę. Redukuje
to nie tylko koszty personelu, ale też
całkowity koszt konserwacji.

Brud oraz gruz zebrany pod kratownicami
można łatwo odkurzyć. Niektórzy klienci
stale monitorują zawartość zbiorczych
wanien ProfilGate®, aby dowieść jak
bardzo system jest wydajny.

„Ten system jest niesamowicie
efektywny. Od razu byliśmy
do niego przekonani”
Gustavo Porro Martinez, Manager Projektów Technicznych, ContiTech
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Certyfikowana i
udowodniona wydajność.
Efektywność czyszczenia ProfilGate® została naukowo udowodniona przez
Instytut Fraunhofer IPA.
Mimo wielu pozytywnych opinii naszych klientów na temat działania
systemu ProfilGate®, chcieliśmy uzyskać atest przez przeprowadzenie
obiektywnych, naukowych analiz.
By tego dokonać nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Fraunhofer IPA i
stworzyliśmy odpowiednie testy. Podczas testów podeszwy butów, małe kółka
oraz duże opony zostały wyczyszczone przez przejazd po systemie ProfilGate®.
Brud został wyczyszczony przez przejazd/przejście po sytemie. Próbki
przeanalizowano przy użyciu mikroskopu elektronowego (Model PSEMeXplorer,
by RJL)

Przygotowanie testów z Fraunhofer IPA

Więcj informacji na temat wspaniałych wyników znajdziesz na następnej stronie.

Próbka kontaktu po przejechaniu po polu czyszczącym
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Bezpieczny kontakt z żywnością

Właściwości antypoślizgowe

Nasze wysokiej jakości szczotki
ProfilGate® spełniają wymagania FDA,
które reguluje zasady kontaktu tworzyw
plastikowych z żywnością.

Testy przeprowadzono pod kątem
przyczepności modeli ProfilGate®.
Dowiodły one, że system wykazuje
właściwości antypoślizgowe na
powierzchniach operacyjnych.

Analiza przez REM-EDX PSEMeXplorer

100 %

Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA
dla podeszw butów

> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm

Zaledwie kilka kroków po systemie
ProfilGate® wystarcza, by oczyścić więcej
niż 60% przyklejonego brudu.

50 %

0%

0

2

5

10

Steps

100 %

Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA
dla mniejszych kół

> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm

Już po 3 obrotach na powierzchni
szczotki zebrały z kół ponad 80%
przyklejonego brudu.

50 %

0%

0

3

Turns

6

9

100 %

Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA
dla opon

> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm

By przeprowadzić gruntowne czyszczenie
zalecamy, w przypadku opon wózków
widłowych, co najmniej trzykrotny obrót
na powierzchni.

50 %

0%

0

3

Turns

6

9
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b65
smooth

st65

b55
smooth

b55
go

+20

+10

+10

Model
Wysokość wanny (mm)

+20

Optymalny dla

A

Rekomendowana liczba przejazdów/przejść
< 100 na dzień1

1

< 100 na dzień
Antypoślizg (klasa)
Odpowiedni dla twardych kółek
Możliwy rozmiar kółek (mm)

46,85

46,85

46,85

Maksymalna dopuszczalna waga pojazdu (t)

A

40

40

1
●

●

R12

R12

A

A

80

Dodatkowy pojemnik na brud (mm)

°

65

30

30

●

●

R12

R12

A

A

●

≥31

≥24

≥31

≥31

●

●

●

●

●

●

●

●

Stal nierdzewna 1.4301

●

●

●

●

Listwy szczotkowe na kratownicę

10

14

10

10

Kratownice na segment

2

2

2

2

1x1
718 x 980
2 x 30kg

1x1
718 x 980
2 x 33kg

1x1
718 x 980
2 x 26kg

1x1
718 x 980
2 x 26kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 30kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 33kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 26 kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 26kg

Odpowiedni do montażu na podłożu (rampy)
Kratownice
Stal nierdzewna V2A (1.4301)
Stal (S 235 JR)
Materiał sytetyczny (PA 66 GF35)
Wanna zbiorcza

Jednostka modulowa (liczba segmentów szer x dł)
Rozmiar wanny zbiorczej (szer x dł w mm)
Ilość kratownic x ciężar
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st55

i55

k55

i45

55

i45
aqua

b45
go

45
+10

+10

–

–

–

30

20

2.5

10

10

20

●

●

●

●

●

R11

R11

R11

R11

R12

≥31

≥31

80

°

+10

R12

46,85

●

●

●

≥24

≥31

≥20

≥31

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

14

10

14

10

10

10

2

2

4

2

2

2

1x1
718 x 980
2 x 28kg

1x1
718 x 980
2 x 26 kg

1x1
732 x 1424
4 x 14kg

1x1
702 x 976
2 x 21kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 28kg

1.5 x 1
1072 x 980
3 x 26 kg

1.5 x 1
1092 x 1424
6 x 14kg

1x1
702 x 976
2 x 22kg
1.5 x 2
1047 x 1940
6 x 21kg
2x2
1392 x 1940
8 x 21kg
3x2
2084 x 1940
12 x 21kg
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Najczęściej wybierane
strefy montażu
System ProfilGate® można łatwo dostosować do montażu w każdej strefie
Twojej produkcji oraz strefach materiałowych. Począwszy od kół, wózków
widłowych kończąc na małych kółkach wózków transportowych. ProfilGate® to
rozwiązanie dla kół każdej wielkości.
Począwszy od branży motoryzacyjnej przez branżę chemiczną do
farmaceutycznej - system ProfilGate® zapewnia idealne rozwiązanie dzięki dużej
elastyczności i dostępności wielu modeli.

Intensywne czyszczenie kół
ciągników elektrycznych oraz
wózków transportowych
ProfilGate® b65 smooth
Dla wewnętrznego ruchu o dużej
częstotliwości gdzie standardy
czystości wymagają zastosowania
długich rozwiązań czyszczących.
ê Bardzo intensywne czyszczenie
ê Instalacja w podłożu, która umożliwia
przejazd z prędkością do 6 km/h
ê Kompleksowe rozwiązanie dla pojazdów
każdego typu

1x

2x

3x
b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

b65

Jak dopasować optymalnie długość instalacji.
Szczegółowe testy w niezależnych instytutów wykazały, że najbardziej
efektywna długość dla instalacji ProfilGate® wymaga trzech pełnych obrotów
koła. Dla dodatkowego efektu czyszczenia długość można zwiększać aby
osiągnąć cztery lub pięć pełnych obrotów koła (więcej szczegółów na stronie
23).
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Instalacja naziemna z
rampami

Stal nierdzewna dla
nowych środowisk

Instalacja naziemna z rampami
dla ruchu pieszego

ProfilGate® b55 smooth z rampami

ProfilGate® i55

ProfilGate® b55 go

Tymczasowe lub permanentne
rozwiązanie kiedy niemożliwy jest montaż
w podłodze lub kiedy potrzeba
elastycznego rozwiązania, które może być
przenoszone między strefami.

Stal nierdzewna wykorzystana w naszych
systemach jest odporna na wszelkiego
rodzaju środki chemiczne, dzięki czemu
często jest wykorzystywana w branży
żywnościowej, chemicznej i
farmaceutycznej. Większość pojazdów
tam posiada małe kółka, dlatego
zastosowanie dwóch lub trzech
segmentów w ciągłej linii jest
wystarczającym rozwiązaniem.

Jeśli potrzebujesz wytrzymałego
rozwiązania czyszczącego, możliwy jest
montaż w posadzce, to system
ProfilGate® seria go to idealne
rozwiązanie. System jest bardzo łatwy w
montażu i zniesie nawet duże obciążenia
wózków widłowych.

Płaskie rampy umożliwiają przejazd po
instalacji praktycznie każdemu pojazdowi.
ê Niskie koszty instalacji
ê Możliwość wynajęcia
ê Elastyczność użytkowania

ê Niskie koszty instalacji
ê Możliwość wynajęcia

ê Kratownice zrobione ze stali nierdzewnej
są bardzo odporne na rozpuszczalniki

C
R
b55

R

R
b55

i55

b55

b55

S

b55
go

b55
go

S

S

b55
go

b55
go

S

S

b55
go

b55
go

S

F

F

i55

i55

b55

i55
b55

F

b55

i55
b55

i55

b55

C
R

R

C

F

C

R
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Specjalne
rozwiązania
Do zwykłych, standardowych instalacji ProfilGate® oferujemy dużą ilość
optymalizacji produktu.
Nasze produkty udoskonalamy już od 1905 roku, tak aby sprostać
wymaganiom każdego klienta. Zaczynając na rampach ładunkowych przez windy
towarowe, klatki schodowe, kończąc na chłodnicach - skontaktuj się z
przedstawicielami ProfilGate®.

W połączeniu z maszyną
czyszczącą podeszwy

Między warsztatami
i strefami higienicznymi

Stacje przeładunkowe
palet jako śluzy czyszczące

ProfilGate® i45 aqua

ProfilGate® st55

ProfilGate® i55

Połączenie systemu ProfilGate@
z maszynami czyszczącymi
obuwie zapewnia praktyczne
i kompletne rozwiązanie.

Warsztaty i działy zaopatrywania są
często zlokalizowane blisko stref
produkcji. Ciężko przez to chronić
obszary krytyczne, na przykład przed
opiłkami metali, tak często spotykanymi
w warsztatach.

System ProfilGate® jest często używany
do oddzielania stref. W stacjach
przeładunkowych, urządzenia do
przenoszenia palet, często używają tych
samych ścieżek, co ruch wewnętrzny.
Może to prowadzić do zanieczyszczeń
krzyżowych.

W taki sposób możesz jednoczenie
czyścić obuwie Twoich pracowników
a także koła wózków w obszarach
o podwyższonym ryzyku.
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ProfilGate® to idealne rozwiązanie by
oddzielić wszystkie strefy i zapobiec
przenoszeniu między nimi.

ProfilGate® może służyć jako blokada
zanieczyszczeń i nie tylko zapobiegać
przenoszeniu brudu, ale także czyścić
ślady po paletach.

Zintegrowany z rampami
rozładunkowymi
ProfilGate® st55
Niezależnie od tego jak czysto jest
w Twojej fabryce - samochody
dostawcze zaopatrujące Twój magazyn
lub produkcję to zawsze czynnik
krytyczny w przenoszeniu brudu.
Pojazdy zewnętrzne wwożą dużą ilość
matriału do fabryki nieprzerwanie przez
24/7, co sprawia że nasze rozwiązanie
jest niezbędne dla magazynów, centrum
dystrybucji oraz przy rampach
rozładunkowych.

Pojazdy sterowane
automatycznie (AGV)

Czyszczenie przed
windą

Czyszczenie w
windach

ProfilGate® st55/st65

ProfilGate® st55/st65

ProfilGate® st55

System ProfilGate® jest przystosowany
do czyszczenia kół i opon praktycznie
wszystkich pojazdów sterowanych
automatycznie. Tego typu pojazdy
często przemierzają tę samą drogę, tym
samym rysując i niszcząc ją.

W przypadkach, kiedy towar jest
przewożony dzięki użyciu wind
towarowych, rekomendowana jest
instalacja systemu ProfilGate® przed
drzwiami windy.

Zamontowanie ProfilGate®
bezpośrednio w windzie towarowej
to idealne rozwiązanie przy ruchu
obustronnym.

Dzięki regularnemu czyszczeniu kół
zauważysz dużo mniejsze zużycie
podłoża. Dzięki temu jego żywotność się
wydłuży. Dodatkowo zapobiegniesz
przeniesieniu brudu między strefami.

Takie umiejscowienie ProfilGate® pozwoli
na oczyszczenie z brudu kół, opon i rolek,
jeszcze przed wjazdem do windy.

Koła pojazdów, które przemieszczają
się między działami produkcyjnymi
czy magazynem przez windy
towarowe, zostaną w ten sposób
oczyszczone.
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Akcesoria
Dostępne są również
akcesoria dla optymalnej
obsługi systemu ProfilGate®.
Dodatkowe akcesoria znajdziesz
na stronie:
www.profilgate.eu

Wózek serwisowy ProfilGate®
Dzięki najnowszemu wózkowi serwisowemu ProfilGate®, wyjmowanie kratownic
oraz obsługa systemu wymaga wyłącznie jednej osoby. Tym samym obniżony
zostanie koszt konserwacji.
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Długie haki unoszące

ProfilGate® DryZone

Tabela kontroli konserwacji

Dwa długie haki zapewniają łatwe
unoszenie kratownic, kiedy wanny
zbiorcze wymagają opróżnienia

Unikalny Profilgate® DryZone absorbuje
płyny, wodę, oleje i wiele innych.
Zapewnia niezawodne suszenie
powierzchni na których odbywa się ruch
kołowy

Mimo tego, że system ProfilGate®
właściwie nie wymaga konserwacji, to
nawet najlepsze systemy zasługują
żeby od czasu do czasu je opróżnić/
wyczyścić. Aby być pewnym, że
odbywa się to regularnie i posiadać
potrzebną dokumentację,
zapewniamy naszym klientom tabelę
kontroli konserwacji.

Inne produkty firmy HEUTE
Shine with a smile

nen

HEUTE Schuhputzmaschi

Maszyny do czyszczenia obuwia

Maszyny do czyszczenia i polerowania
obuwia firmy HEUTE już od ponad 60
lat cieszą się uznaniem na świecie.

Sohlenreinigung

für den Industrieeinsatz

Sole Cleaning

in industrial environments

Czyszczenie podeszw w pomieszczeniach przemysłowych

Firma HEUTE od wielu lat produkuje
systemy czyszczące przeznaczone do
użytku w pomieszczeniach
przemysłowych, dostosowane do
indywidualnych potrzeb klientów.
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Firma zastrzega sobie wprowadzanie zmian technicznych. Kolory w niniejszym katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych.

Heute Service sp. z o.o. · Wałowicka 19A · 02-451 Warszawa
Telefon: +48 (22) 863 64 71 · Fax: +48 (22) 873 03 51
E-mail: biuro@heute.pl
www.heute.pl · www.profilgate.eu

